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ْسِجِد  ًَ اَرةَ ٱْن ًَ أََجؼَْهتُْى ِسَقايَتَ ٱْنَحآّجِ َوِػ ِ َوٱْنيَْىِو ٱْلَءاِخِز  ٍَ ِبٱَّلله ٍْ َءاَي ًَ ٱْنَحَزاِو َك



 

 ٍَ ي ًِ ِه
ُ ََل يَْهِدي ٱْنقَْىَو ٱنظهَٰ ِِۗ َوٱَّلله ٌَ ِػَُد ٱَّلله ِِۚ ََل يَْستَىُۥ َهَد فًِ َسبِيِم ٱَّلله  َوَجَٰ

“ততোভযো কি োকজদদযদি োকন োন িযোদনো  ভকজদ কনভমোণ িযোদি ঐ ফযকিয ভতুরয ভদন িযদছ, তম অল্লো  যিোদরয প্রকত 

ইভোন যোদে এফং অল্লোয দথ কজোদ িদয? অল্লোয কনিট তোয ভোন নয়। অল্লো জোকরভ ম্পদ্রোয়দি থ প্রদমন িদযন নো।” 

কনশ্চয়আ ির প্রংো এিভোত্র অল্লোয জনয। অভযো তোয প্রংো িযকছ, তোয কনিট োোময প্রোথমনো িযকছ এফং তোযআ কনিট ক্ষভো 

প্রোথমনো িযকছ। অভযো অভোদদয ন্তদযয মোফতীয় কনষ্ট  অভোদদয ভন্দ অভর তথদি অল্লোয কনিট অশ্রয় প্রোথমনো িযকছ।  

অল্লো মোদি থপ্রদমন িদযন, তোদি থভ্রষ্টিোযী তিঈ তনআ। অয কতকন মোদি থভ্রষ্ট িদযন, তোদি থপ্রদমনিোযী তিঈ তনআ।  

অকভ োক্ষয কদকি তম, অল্লো ফযতীত তিোন ঈোয তনআ। কতকন এিি। তোয োদথ তিোন যীি তনআ। অকভ অয োক্ষয কদকি তম, ভুোম্মদ 

তোয ফোন্দো  তোয যোূর। অল্লো তোয প্রকত এফং তোয োোফো  কযফোযফদগময প্রকত যভত  োকন্ত ফলমণ িরুন! 

 কনশ্চয়আ অল্লো তো'অরো ৃকথফী ৃকষ্ট িদযদছন এফং তোয োদথ ৃকষ্ট িদযদছন ি-ফোকতদরয মুদ্ধ। মদু্ধ তোদদয ভোদঝ োরোক্রদভ অফকতমত 

দফ। প্রদতযি দরআ য দরদি অঘোত িযদফ। কিন্তু ফমদল কফজয় দফ ভুত্তোকিদদয। 

ِ ٱنُهاَس بَْؼَضُهى ِببَْؼٍط نهفََسدَ  ِث ٱْْلَْرضُ َونَْىََل َدْفُغ ٱَّلله  

“মকদ অল্লো ভোনুদলয এিদরদি অদযি দদরয ভোধযদভ প্রকতত নো িযদতন, তদফ কৃথফী োকন্তভয় দয় তমত।” 

অল্লো তো'অরো দিয ভদধয তযদেদছন এভন নূয, মো ির ংদয়য তিোভয তবদে তদয় এফং ির ন্ধিোদযয অফযণ জোকরদয় তদয়। তম 

আ ি তদত চোয়, ত তোয নূদযয ভোধযদভ তোদি কচদন কনদত োযদফ। তম র ত তোয জনয এিভোত্র অল্লোয কনিটআ োোময প্রোথমনো িযদফ। 

 একট অল্লোয তো'অরোয এিকট তিভত তম, দিয কফজয় প্রথদভ য় দকরদরয ভোধযদভ, অয ফোকতদরয য় কিয ভোধযদভ। অল্লো চোআদর 

তোযো যস্পদয রডোআ িযত নো। কিন্তু অল্লো মো চোন, তোআ িদযন এফং ততোভযো মো জোন নো, কতকন তো জোদনন। পদর োধোযন ভোনুদলয ফড 

দরকট ফোকতদরয অনুগতয িদয। তিননো ফোকতদরয কি  ংেযো তোদদযদি ন্ধ িদয তদয়। 

 ত:য মেন তিোচোয চযভ অিোয ধোযণ িদয এফং ফদযয ীভো ছোকডদয় মোয়, তেন িকিগণ এভন দৃঢ়তো তদেোন, মো তদেোদত 

ফোকতরযো ফযথম য়। তমন অল্লো বোর তথদি ভন্দদি ৃথি িদয কনদত োদযন। অয তেনআ অল্লো তোঅরো কনজ োোময ফতীণম িদযন। 

ংয় তোলণিোযীযো তেন দৃঢ় কফশ্বোী দয় মোয় এফং দদর দদর ভোনুল দিয দথ প্রদফ িদয।  

দনি ভোনুদলয ফস্থো র: মকদ দিয কি  তোয কনেুত অদম তোদদযদি ভুগ্ধ িদয, কিন্তু মতক্ষণ মমন্ত ফোকতর কিোরী থোদি, 

ততক্ষণ মমন্ত তোয ডোদি োডো তদয় নো। িোযণ ফোকতদরয কি তোদদযদি বীত-ন্ত্রস্ত িদয যোদে এফং অল্লোয দথ ফোাঁধো দয় থোদি। 

এিোযদণআ অল্লো তো'অরো কিতোফ নোকমর িদযদছন এফং তরোো নোকমর িদযদছন, মোয ভদধয যদয়দছ প্রচণ্ড মুদ্ধ কি। কিতোফ 

থপ্রদমন িযদফ অয তযফোযী োোময িযদফ।  

পদর কিতোদফয ভোধযদভ তযোনুন্ধোনী দিয দথ োডো কদদফ অয তযফোযীয ভোধযদভ ভুরভোনদদয এভন এিকট ংগঠন (যোষ্ট্র) ততযী দফ, 

মো তোদদযদি যক্ষো িযদফ এফং ফোকতদরয কি চূণম িযদফ। ভোনুদলয ন্তয তথদি তোয বয় দূয দয় মোদফ। তেন তম তম আরোদভ প্রদফ 

িযদত চোআদফ, প্রদফ িযদত োযদফ অয তম আরোভী োদনয অনগুতয তভদন স্বীয় দ্বীদনয ঈয থোিদত চোয়, ত থোিদত োযদফ। তোয এআ 

স্বোধীনতো থোিদফ। তদফ তম র কনজ োদত তছোট দয় কজকময়ো িযদত দফ। 

এ ফযোোদযআ অল্লো তো'অরো ফদরন: 

 ِِۚ ٍُ ُكهُّهُۥ َّلِله ي ٌَ ٱنّدِ ٌَ فِتَُْتٌ َوَيُكى ًَٰ ََل تَُكى تِهُىُهْى َحته  َوقََٰ

“তোদদয কফরুদদ্ধ মুদ্ধ িযদত থোি, মোফত নো তপৎনো কনভূমর য় এফং দ্বীন কযূণমরূদ অল্লোয জনয দয় মোয়।” 

এ িোযদণআ আরভ  কিতোদরয (মদুদ্ধয) ভোদঝ ম্পিম র ূণমোেতোয ম্পিম। তম ম্পিম কছন্ন য়োয তিোন ুদমোগ তনআ। িোযণ আরভ ছোডো 

মুদদ্ধয কযণকত য় কফিৃকত। অয তম আরভদি যক্ষ িযোয জনয কি থোদি নো, তোদত ফোকতর তচদ ফদ। পদর তোদি তমবোদফ আিো কনয়ন্ত্রণ 

িদয। 

 ি মকদ ঈদয থোদি, কিন্তু তো ততক্ষণ মমন্ত কিোকর য় নো, মতক্ষণ মমন্ত ধোযোদরো তযফোযী তোয ঈবয় োশ্বমদি তফষ্টন িদয নো যোদে। 

 দ্বীদন আরোদভয ভদধয এআ কফলয়কট এদিফোদয স্পষ্ট। ুতযোং ভুরভোনগণ এভনটো কচন্তো িযদত োদয নো তম, আরভ দেলণ িযোয থম র 

কজোদ তথদি ফদ থোিো ফো কজোকদ আরদভয োদথ োঙ্ঘকলমি।  



 

ঈরোভোগণ কজোদদয ভয়দোন তথদি কনদজদদযদি দদূয যোেদত োদযন নো। নফী ملسو هيلع هللا ىلص এয অদমআ এয প্রভোণ কোদফ মদথষ্ট। িোযণ কতকন কছদরন 

ফীয এফং বদয়য স্থোদন ফদচদয় গ্রগোভী। এয প্রভোণ কোদফ তোয এআ ফোণীআ মদথষ্ট-তোয প্রকত অভোয ভোতো-কতো ঈৎকগমত তোি: 

“তআ ত্ত্বোয থ! মোয োদত অভোয প্রোণ অকভ চোআ অল্লোয দথ মুদ্ধ িদয কনত আ, ত:য অফোয মুদ্ধ িকয, অফোয 
কনত আ, ত:য অফোয মুদ্ধ িদয অফোয কনত আ।"  

কতকন কজোদদি ভয় নষ্ট িযো ফো িভ গুরুত্বূণম িোদজ ফযস্ত থোিো ভদন িযদতন নো। ফযং কতকন এটোদি ভয় ফযয় িযোয ফমদশ্রষ্ঠ িোজ ভদন 

িযদতন। তোআ কতকন ফদরদছন:  

“তআ ত্ত্বোয থ! মোয োদত অভোয প্রোণ, মকদ ভকুভনদদয জনয িষ্টিয নো দয় তমত, তোদর অকভ অল্লোয দথ মুদ্ধিোযী তিোন এিকট 

ফোকনী তথদি কছদন ফদ থোিতোভ নো। কিন্তু অকভ কনদজ তোদদয িরদি ফোন তদয়োয ভত োভথময যোকে নো অয তোযো োভথমফোন 

নয়। অয অভোয তথদি কছদন তথদি তমদত তোদদয িষ্ট য়।” 

যোূরুল্লো ملسو هيلع هللا ىلص তোয োোফোদদযদি প্রকক্ষণ কদদতন এফং তোদদযদি প্রস্তুত িযোয তচষ্টো িযদতন। কতকন এিথো ফদর তোয োোফোদদযদি মুদদ্ধয 

ভয়দোদন োঠোদত ককছদয় থোিদতন নো তম, এটো ভূরযফোন ফযকিদদযদি নষ্ট িদয কদদফ!  

ফযং কতকন তোদদযদি এআ িোদজআ কনদয়োকজত িযদতন এফং এয জনোআ তোদদযদি প্রস্তুত িযদতন। এিজন ফযকিদি মদুদ্ধ োঠোদনোয 

ফযোোদয িোমণয িদযনকন। িোযণ, কিবোদফ কতকন তোদদযদি িরযোণ তথদি ফোাঁধো কদদত োদযন? 

 ফীদয ভোঈনোয ঘটনো তথদি এ ফযোোদয দকরর গ্রণ িযো মোয়, তেোদন কতকন তোয ত্তযজন োোফোদি োঠোন, মোযো িদর ক্বোকয কছদরন। 

হুদ মুদদ্ধয িদয়ি ভো দয কতকন তোদদযদি োঠোন। দয ংফোদ অদরো, তোদদয িরদি তযো িযো দয়দছ।  

অভোদদয মোভোনোয তিঈ মকদ তেোদন থোিত, তোদর কনশ্চয়আ ফরত: অকন কি তোদদয িোদযো কক্ষো ভোপ্ত িকযদয়দছন তম, এির 

তরোিগুদরোদি এত ঝুকিূণম িোদজ োকঠদয় কদদরন? 

 তোফুি মুদদ্ধ যোূরুল্লো ملسو هيلع هللا ىلص িোযী, পিী  ির োোফদি তফয দয় তমদত ফরদরন। তেোদন তিোন অদরভ ফো তোকরফুর আরভদি ৃথি 

িদযনকন। 

 যোূরুল্লো ملسو هيلع هللا ىلص এয কনিট ভুরভোনদদয ভদধয অফ ুফিয যো: তথদি কধি কপ্রয় তিঈ কছর নো, তো দত্ত্ব কতকন তোদি মুদদ্ধ োঠোদত িোমণয 

িদযনকন। ফযং নযোনযদদয ভত তোদি োঠোদরন। কতকন যোরল্লো ملسو هيلع هللا ىلص এয ির মুদ্ধভূদ যোুর ملسو هيلع هللا ىلص এয োদথ তফয দতন। কতকন তোদি 

িেদনো অকভয কোদফ, িেদনো ভোভুয কোদফ িেদনো িভোন্ডোয কোদফ এফং িেদনো তকনি কোদফ োকঠদয়দছন। কতকন তোদি মুদদ্ধ 

ংগ্রণ িযোয ঈদবম ভদন িযদতন নো।  

মোয়দ আফদন োকফদতয প্রকত যোূরুল্লো ملسو هيلع هللا ىلص এয বোরফোো কছর দনি তফক, তো দত্ত্ব কতকন তোদি মুদদ্ধ-কফগ্রদ োঠোদতন। ফযং কতকন ভতূোয 

মুদদ্ধ তোদি অকভয ফোকনদয় োকঠদয়দছন। এভন ঝুকিূণম মুদদ্ধ, তমআ মুদ্ধ তথদি তোয কপদয নো অোযআ প্রফর ম্ভোফনো কছর। অয ঘদটদছ 

তোআ।  

শুধু তোআ নয়, তোয োদথ জোপয আফদন অফু তোকরফদি োকঠদয়দছন, নযকট কতকন দফ ভোত্র োফো তথদি এদদছন। তোয ভোন বোরফোোআ 

তোদি ঈদু্বদ্ধ িদযদছ, তোদদযদি তআ রোবজনি ফযফোয় োঠোদনোয জনয, মো মন্ত্রণোদোয়ি োকস্ত তথদি ভুকি কদদফ। 

 োোফোদয় তিযোভ যোূরুল্লো ملسو هيلع هللا ىلص তথদি এআ অদম কযূণমবোদফ কদেকছদরন। তোআ তোযো মুদদ্ধ ফযোোদয গ্রগোভী কছদরন। তোযো কনদজদদয 

ভকজদ ফো োঠোরোয় ফস্থোন িদয শুধু মুদদ্ধয প্রকত ঈদু্বদ্ধ িযো  তোয ৃষ্ঠদোলিতো িযোয ভোদঝআ ক্ষোন্ত থোদিনকন। ফযং তোযো ভকজদদয 

ভদধয দয দোন িযদতন, অয মেনআ তিোন পকযয়োকদয অয়োমম শুনদতন, োদথ োদথআ অল্লোয অহ্বোনিোযীয ডোদি োডো কদদয় তআ 

কদদি ঈদড তমদতন। 

এ িোযদণ অকন তোদদয জীফনী োঠ িযদর তদেদত োদফন, কফকবন্ন মুদদ্ধ ংগ্রণ িযোয অদরোচনো িদয তোদদয ভমমোদোয প্রতীি কনণময় 

িযো দয়দছ। দনি ভয় এিথো ফদর শুরু িযো য় তম, কতকন ির মুদদ্ধ ংগ্র িদযদছন । অয তআ ঘটনোকট ঈদল্লে িদয অদরোচনো 

তল িযো য়, মোদত কতকন ীদ দয়দছন। 

 কযদ্দোয মুদ্ধভূদ দনি োোফো কনত দয়দছন। মোদদয োদথ দনি িুযঅদনয ফোি ীদ দয়দছন। তম ঘটনো তোদদযদি িুযঅন 

ংিরন িযদত ঈদু্বদ্ধ িদযকছর। কিন্তু এটো তোদদযদি, িুযঅদনয ফোিদদযদি মুদদ্ধয ভয়দোন তথদি কপকযদয় যোেদত ঈদু্বদ্ধ িদযকন। এ 

ফযোোদয তোদদয িভমিোগুদরো নুন্ধোন িদয তদেুন, তোয তোকরিো দনি দীঘম দফ। 



 

 তোআ তমভকনবোদফ তোযো যোদতয দযদফ কছদরন, ততভকন কদদনয ফীযদমোদ্ধো কছদরন। অয তোদদয অদদময ঈযআ যফতমী ঈম্মত চদরদছ। 

ত ভয় ির ভুকভনগণ কজোদদ ংগ্রণ িযদতন , তোযো িোঈদি ৃথি িযদতন নো । তোযো কজোদদি ভমমোদো  কফকনভদয়য িোযণ ভদন 

িযদতন । অদরভ - জোদর কনকফমদদল িদরআ তোদত প্রকতদমোগীতো িযত । 

 তিঈ জীফনী গ্রি নুন্ধোন িযদর এভন দনি অদরভদদয অদরোচনো োদফ, মোযো আরভ  কজোদ, দুকটদি এিত্র িদযকছদরন । অয 

তমির ঈরোভোগণ কজোকদ িযদতন নো, তোযো স্বীিোয িযদতন তম , তোদদয ভো পমীরত ছুদট কগদয়দছ। নুন্ধোন িযদর এভন ঈরোভোদদয 

জীফনীয তোকরিো দনি দীঘম দফ। অভযো এেোদন নভনুো স্বরূ িদয়ি জদনয অদরোচনো ত িযকছ:  

 

তোকযি আফদন কোফ যঃ  

কতকন কনদজয ফযোোদয ফদরন; অকভ অফু ফিয  ভয যো: এয তেরোপত অভদর ৩০ ফো (নয ফণমনোয়) ৪০ এয কধি গোয়ো  

োকযয়োয় ং গ্রণ িদযকছ। আভোভ মোোফী য: তোয ফযোোদয ফদরন: কতকন কধি কজোদ িযো দত্ত্ব ঈরোভোদদয ভদধয গণয দতন।  

িো'ফ অর-অযোয যঃ 

কতকন আহুদী ধদভময কন্ডত কছদরন। তঃয আরোভ গ্রণ িদয োোফোদদয তথদি ুন্নোয কক্ষো গ্রণ িদযন। ভোন যো: এয তেরোপত 

অভদর মদুদ্ধ গভন ফস্থোয় আদন্তিোর িদযন।  

অব্দুল্লো আফদন ভুফোযি যঃ 

আভোভ মোোফী য: কয়োরু অরকভন নুফোরোয় তোয ফযোোদয ফদরন: আভোভ, োয়েুর আরোভ, স্বীয় মোভোনোয অদরভ, ভিোরীন ভুত্তোিীদদয 

অকভয োদপজ, গোজী, নযতভ ভনীলী। 

 তোয োদথ কজোদদ ংগ্রণিোযী জননি ফযকি ফদরন। 

 “মেন ঈবয় দর যস্পয িোতোযফদ্ধ র, জননি তযোভী তফয দয় অর। ত ভল্লমুদদ্ধয অহ্বোন জোনোর। তেন এি ফযকি তোয কদদি 

একগদয় তগর। ঈি তযোভী তোয ঈয িকঠন অক্রভণ িদয তোদি তযো িদয তপরর। 

 এবোদফ ৬ জন ভুরভোন ীদ দয় তগর। তেন তযোভী ফযকি দুআ োকযয ভোদঝ দোাঁকডদয় গফম িযদত িযদত তোয োদথ রডোয জনয িোঈদি 

অোয অহ্বোন জোনোর। তিঈ তফয কির নো।  

তেন আফনুর ভুফোযি য; তফয দরন। কতকন কিছুক্ষণ ঐ োদরোয়োদনয োদথ রডোআ িদয তোদি তযো িদয তপরদরন। ত:য অফোয 

িোঈদি একগদয় অোয অহ্বোন জোনোদরন।  

অদযি োদরোয়োন একগদয় অর। কতকন তোদি তযো িদয তপরদরন। এভনকি ৬ জন োদরোয়োন তযো িদয তপরদরন। ত: য 

িোঈদি একগদয় অোয অহ্বোন জোনোদরন। কিন্তু ভদন র তমন ত্রুক্ষ বয় তর। তোআ কতকন অন স্থোদন কপদয এদরন।  

আভোভ অভোদ য: ফদরন: 

অকভ আফনরু ভুফোযি তথদি োকদ শুনদত তগরোভ। কিন্তু অকভ তোদি তরোভ নো। কতকন ফোগদোদদ এদকছদরন, ত:য ীভোন্ত 

এরোিোয় মুদদ্ধ চদর তগদছন, তোআ অকভ তোদি তদেরোভ নো।  

তোয এিকট ঘটনো অদছ, কতকন ীভোন্ত এরোিো তথদি পুমোআর আফদন আয়োদময কনিট এিকট িকফতো করদে োঠোন, ঈি িকফতোয এিকট ঙকি 

কছর:  

িোদযো গোর তচোদেয শ্রুদত যকিত য়, 

অয অভোদদয ফুি অভোদদয যদি যকিত য়। 

পুমোআর আফদন আয়োম মেন তো োঠ িযদরন, তোয দু'তচোে শ্রুদত প্লোকফত র। কতকন ফরদরন: অফ ুঅব্দুয যভোন তয ফদরদছ। ত অভোয 

িরযোণ িোভনো িদযদছ। ত:য তম তোয কনিট ত্র তাঁকছদয়কছর, কতকন তোদি ফরদরন, তুকভ কি োকদ করে? তরোিকট ফরর: যোাঁ । কতকন 

ফরদরন: তোদর তুকভ অফু অব্দুয যভোদনয ত্র অভোয কনিট ফন িদয কনদয় অোয কফকনভয় স্বরূ এআ োকদকট করে। এআ ফদর পুমোআর 

আফদন আয়োম কনজ নদদ অফ ুহুযোয়যো যো: তথদি কনদনোি োকদকট ফণমনো িদযন:  



 

“জননি ফযকি ফরর: ত অল্লোয যোূর! অভোদি এভন এিকট অভর কেোন, মোয দ্বোযো অকভ অল্লোয দথয ভুজোকদদদয ভোন োয়োফ 

রোব িযদফো। যোূরুল্লো ملسو هيلع هللا ىلص ফরদরন: তুকভ কি োযদফ, ধোযোফোকিবোদফ নোভোম ডদফ, তোদত তিোন কফযকত কদদফ নো এফং ধোযোফোকিবোদফ 

তযোমো যোেদফ, তোদত তিোন কফযকত কদদফ নো!!? 

 তরোিকট ফরর, ত অল্লোয যোূর! অকভ এটো োযো তথদি দনি দুফমর। নফী ملسو هيلع هللا ىلص ফরদরন; তআ ত্ত্বোয থ! মোয োদত অভোয প্রোণ, মকদ 

তুকভ এটো িযদত োযদত, তথোক তুকভ অল্লোয দথয ভুজোকদদয ভমমোদোয় ত াঁছদত োযদত নো। তুকভ কি জোন নো, ভুজোকদদয তঘোডো তম 

দীঘম থ চদর, এয জনয তোদি দনি তনকি তদয়ো য়।” 

এভকনবোদফ ীদয ংিরি আভোভ ফুেোযী য: এয ীভোন্ত মুদদ্ধ ং কছর। ীভোন্ত মুদদ্ধ মোযো তোয োদথ কছদরন এভন জননি তরোি 

তদেদরন, কতকন কচৎ দয় শুদয় দডদছন। ত এদত অশ্চমম তফোধ িযর।  

কতকন ফরদরন : অজদি অভযো দনি ক্লোন্ত দয়কছ। অয এটো র এিকট মুদ্ধ িফকরত এরোিো। অকভ ত্রুদদয ক্ষ তথদি কিছু ঘদট 

মোয়োয অঙ্কো িযকছ। তোআ অকভ চোকি, কিছু কফশ্রোভ কনদয় প্রস্তুত দত। অকভ চোআ, ঠোৎ িদয ত্রু অভোদদয ঈয অক্রভণ িদয কদদর 

তমন অভযো মুদ্ধ শুরু িযদত োকয। 

 ঈি ফযকি অদযো ফণমনো িদযন তম, কতকন কনদক্ষদয প্রকত দনি তফক অগ্রী কছদরন। পদর অকভ তোয দীঘম োচদমম ভদধয ভোত্র ২ ফোয 

ফযকতত িেদনো তোয তীয রক্ষভ্রষ্ট দত তদকেকন। ফ ভয় কতকন রক্ষযদবদ িযদত ক্ষভ দতন। িেদনো ফযথম দতন নো।  

তম ির ঈরোভোগণ আরভ  কজোদদি এি োদথ জভো িদযদছন, তোদদয ভদধয অদযো অদছন: োআেুর আরোভ আফদন তোআকভয়ো য: কতকন 

কছদরন দু:োী, ফোোদুয। ভোনুলদি কজোদদয জনয ঈৎোকত িযদতন এফং রডোআদয়য ভয়দোদন ফোয অদগ থোিদতন।  

৬৯৯ কজযীদত দোদভদিয গবণময ীভোন্ত ঞ্চদরয কিছু তরোিদদয োদথ মুদ্ধ িযদত তফয দয়কছদরন। িোযণ তোদদয অিীদো নষ্ট দয় 

কগদয়কছর। োয়েুর আরোভ তোদদয োদথ তফয দরন। কতকন তোদদয তনতৃফৃদন্দয ভুদেোভুেী দোাঁকডদয় তোদদযদি তোফো িযদত ফরদরন এফং 

তোযো তম ির ভোর কছকনদয় কনদয়দছ, তগুদরো কপকযদয় কদদত ফরদরন।  

ঐ ভোদআ দয তঘোলণো তদয়ো র, ভোনুল তমন তোদদয স্ত্রগুদরো তদোিোদন ঝুকরদয় তযদে তীয কনদক্ষণ কদে। পদর টোদগমট কনণময় িযোয 

চচমো শুরু দয় তগর। ভোনুল তোদদয স্ত্রগুদরো ফোজোদয ঝুকরদয় যোের। িোমী অদদ িযর: তমন কনদক্ষণ কেোয জনয টোদগমট কনণময় চচমো 

ভোদ্রোোগুদরোদত য় এফং পুিোোগণ কনদক্ষণ কদে, মোদত ত্রু এদ তগদর মুদ্ধ িযদত প্রস্তুত থোিদত োদয।  

৭০০ কজযীয পয ভোদ ংফোদ অর, তোতোযযো োভ কবভুদে অদছ। ির ভোনুল বীলণ বয় তদয় তগর। তেন োয়েুর আরোভ 

জোদভ ভকজদদ স্বীয় ভজকরদ ফদ ভোনলুদি কজোদদয জনয ঈদু্বদ্ধ িযদত রোগদরন। তোদদযদি রোয়দনয ফযোোদয তোডোহুডো িযদত কনদলধ 

িযদরন এফং তোতোযদদয কফরুদদ্ধ কজোদদি পযজ পতয়ো কদদরন।  

োয়ে য: দযয গবণময  তোয তনোফোকনীয োদথ দোদভদিয ফোআদয োক্ষোৎ িযদরন। কতকন তোদদযদি ো কদদরন, তোদদয 

দুফমরতোদি কিদত রূোন্তকযত িযদরন এফং তোদদয ন্তদয ঈদযভতো ৃকষ্ট িযদরন। ত:য তোদদয োদথআ যোকত্র িোটোদরন। ত:য 

কভদয তগদরন কভদযয তনোফোকনীদি ককযয়োয় োোময িযোয জনয ঈদু্বদ্ধ িযোয জনয। তোদদযদি ফরদরন; মকদ ধযো য় তম, অনোযো 

ককযয়োয োি নন, এভতোফস্থোয় ককযয়োফোীযো অনোদদয কনিট োোময চোয়, তেন অনোদদয ঈয তোদদযদি োোময িযো পযজ। 

অয মেন অনোযো তেোনিোয োি, তেন কফলয়টো িতটো জরুযী?! তোযো অনোদদয প্রজো, অনোযো তোদদয ফযোোদয কজজ্ঞোকত দফন।  

৭০২ কজযীদত মেন তোতোযযো দোদভদিয কফরুদদ্ধ মুদ্ধ িযোয জনো অর, তেন কতকন ভোনুলদি তোদদয কফরুদদ্ধ মুদ্ধ িযোয জনো ঈদু্বদ্ধ 

িদযদছন, কতকন অকভযদদযদি ঈৎোকত িযদতন। রোদ িজন মেন তোতোযদদয কফরুদদ্ধ মুদ্ধ িযোয ফযোোদয এআ দৃকষ্টদিোণ তথদি িথো 

ফরদত রোগদরো তম, তোযো ততো ফোযত আরোভ প্রিো িযদছ, তেন কতকন তোদদয জনয হুিুভ ফণমনো িযদরন, ততোভযো মকদ অভোদি আ কদি 

তথদি অদত তদে, অয অভোয ভোথোয় িুযঅন যীপ থোদি, তোদর ততোভযো অভোদি তযো িদয তপরদফ। তেন ভোনুল তোদদয কফরুদদ্ধ 

মুদদ্ধয জনয ঈদু্বদ্ধ দয় তগর।  

োয়ে য: শুধু দয তরোিদদয োদথ তথদিআ ক্ষোন্ত দরন নো; ফযং কতকন স্বযীদয মুদদ্ধ ঈকস্থত য়োয জনয তফয দয় ডদরন। দনদি 

ধোযণো িযর, কতকন য়ত রোয়ন িযদত তফয দয়দছন। তোআ তোযো তোদি বৎমনো িযর। তোযো ফরর: অকন অভোদদযদি িোুরুলতো 

তদেোদত কনদলধ িযদরন, অয অকন কনদজ বোগদছন! তেন কতকন তোদদয তিোন জফোফ কদদরন নো। 

 মুদ্ধ শুরুয ূদফম ুরতোন তোদি তোয োদথ থোিোয অদফদন িযর। কতকন ফরদরন: ুন্নো র প্রদতযদি কনজ িদভয তোিোতদর থোিদফ। 

অয অভযো োদভয ফোকনী , অভযো তোদদয োদথআ থোিদফো। মেন মদু্ধ ঈকস্থত র, ঈবয় দর যস্পযদি তদেদত রোগদরো। জননি অকভয 



 

জোনোয় তম , তেন কতকন তোয কনিট এদ ফরদরন: অভোদি ভৃতুযয স্থোদন দোাঁড িযোন। ঈি অকভয ফদরন: অকভ তোদি এভন স্থোদন ত্রুয 

োদথ তভোিোদফরো িযোয জনয কনদয় তগরোভ, তমেোদন ত্রু তরোদতয নযোয় তনদভ অকছর। অিন্ন িযো ধুদরোফোকরয কনচ তথদি তোদদয তযফোযী 

গুদরো চভিোকির। 

ত:য অকভ তোদি ফররোভ, ত োয়ে! এআ তম ভৃতুযয স্থোন। অয এআ তম ত্রু ধুদরোফোকরয কনচ তথদি একগদয় অদছ। তোআ অকন মো চোন 

িযদত োদযন। ঈি অকভয ফদরন: তেন কতকন অভোদনয কদদি দকৃষ্ট ঈচু িযদরন, তোয তচোেদি ঈদয ঈঠোদরন এফং দীঘমক্ষণ ধদয তোয 

দ'ুতঠোট নোডোদরন ত:য ঈদঠ মুদদ্ধ ঝোকদয় ডদরন।  

৭১২ কজযীদত ংফোদ ত াঁছদরো, তোতোযযো ককযয়োয কফরুদদ্ধ মুদ্ধ িযোয জনো অদছ। তেন োি তফয দরন, তোয োদথ োয়েুর আরোভ 

আফদন তোআকভয়ো য:  তফয দরন। কিন্তু তোতোযযো ককযয়োয কনিটফতমী ত াঁদছ অফোয কপদয তগর।  

ভুজোকদ ঈরোভোদদয ভদধয অদযো যদয়দছন ভকুঈদ্দীন অভোদ আফদন আফযোীভ অ-োদপয়ী, অদ-কদভয়োতী, কমকন আফনুন নুো নোদভ 

কযকচত। কতকন অভোদদয মোভোনোয ভত এিকট মোভোনোয় জীফন িোকটদয়দছন, তদফ তোয মোভোনোটো এয তথদি এিটু বোর কছর। তভোগরযো োদভয 

কফরুদদ্ধ মুদ্ধ কযচরোনো িদয এফং ক্রুদডোযযো কভদযয কফরুদদ্ধ মুদ্ধ িদয। তেন োয়ে য: এয বূকভিো কি কছর??  

কতকন কজোদদয ঈয ঈদু্বদ্ধ িদয  তোয হুিুভ-অিোভ িণমনো িদয তোয প্রকদ্ধ কিতোফকট করদেন;   يشارع اْلشىق إني يصارع

 انؼشاق ويثيز انغزاو إني دار انسالو

োয়ে য: শুধু কিতোফ করদে এফং কনদজ কনবৃদত োঠোরোয় তথদিআ ক্ষোন্ত নকন; ফযং কতকন কজোদদয অহ্বোনিোযী  তোদত ংগ্রণিোযী 

কছদরন। ৮১৪ কজযীদত েৃষ্টোনযো কভদযয তিোন এিকট ীভোন্তফতমী ঞ্চদর অক্রভণ িযদরো। তেন কদভয়োতফোী তোদদয বোআদদযদি োোময 

িযোয জনয তফয র, তোদদয ফমোদগ্র কছদরন োয়ে য: ত:য শ্চোদযণ নো িদয ম্মুদে মুদ্ধ িযদত িযদত ীদ দয় মোন।  

অল্লো আফনুন নুোদয প্রকত যভ িরুন! অদ-দোঈর রোকভ' কিতোদফয তরেি তোয ফযোোদয ফদরন, কতকন বোর িোদজ প্রচণ্ড অগ্রী 

কছদরন। েযোকতদি প্রোধোনয কদদত। কনদজয কযচয় দ্বোযো ংিোয িযদতন নো। দনি ভয় মোযো তোদি তচদন নো, তোযো তোদি োধোযণ 

রোদ ি ভদন িযত। থচ তোয কছর ঈত্তভ গঠন, ুন্দয দোকড। কতকন কছদরন ভধযভ গডদনয েোট। কজোদ  ীভোন্ত প্রযোয় দনি তফক 

ংগ্রণ িযদতন। পদর ীদ ন।  

ভুজোকদ অদরভগদণয ভদধয অদযো যদয়দছন অব্দুল্লো আফদন ভুোম্মদ আফদন অব্দুর য়োোফ য:। মেন ভুোম্মদদয তনোফকনী দোকযয়োদত 

মুদদ্ধ করপ্ত র, তেন কতকন শুধু মুদদ্ধয প্রকত ঈৎোকত িদযআ ক্ষোন্ত নকন। ফযং কতকন এিজন ফোোদুদযয ভত মুদ্ধ িদযদছন। কতকন 

ফরদতন; ম্মোদনয োদথ মভীদনয গবম রোঞ্ছনোয োদথ মভীদনয ঈকযবোগ তথদি ঈত্তভ।  

মেন তোয ুত্র تيسيز  انؼزيز انحًيد কিতোদফয  তরেি ুরোআভোন কনত দরন, তেন তনোফোকনীয িভোন্ডোয তোদি কতযস্কোয িযোয 

জনয তোয কনিট তগর। ত ফরর, ততোভোয ুত্র ুরোআভোন অভোদদয কফরুদদ্ধ মুদ্ধ িদযদছ! 

 কতকন এিজন ভকুভদনয স্বোবোকফি ন্তুকষ্টয োদথ জফোফ কদদরন, তুকভ মকদ তোদি তযো নো িযদত, তথোক ত ভৃতুয ফযণ িযত।  

তোদদয ভদধয যদয়দছন োয়ে অব্দুয যভোন আফদন োোন, পোতহুর ভোমীদ কিতোদফয তরেি। মুদদ্ধয ভয়দোনগুদরোদত কতকন কনদজ ঈকস্থত 

দতন। মেন দোকযয়ো ফরুদ্ধ র, তেন কতকন মুদদ্ধ ং গ্রণ িযদরন এফং ঈি মুদদ্ধ তোয ুত্র কনত র। অয যোকজত য়োয য 

তোদি কভদয কনফমোন তদয়ো য়।  

এ ফযোোদয নজদী দোয়োদতয আভোভদদয ঘটনোফরী নুন্ধোন িদয তদেুন, তো দনি দীঘম দফ। তম তোদদয কিতোফভূ োঠ িদযদছ, তোয 

নিট কফলয়টো স্পষ্ট।  

তোযো প্রথদভ তোীদদয দোয়োত প্রোদযয জনয মুদ্ধ িদযদছন। তোযয ত্রুযো তোদদয ঈয অক্রভণ িযর, তেন তো যক্ষোয জনয মদু্ধ 

িদযদছন। নজদী দোয়োত মতটো কফস্তোয রোব িদযদছ, তো শুধু এআ জনয তম, তো এিকট থপ্রদমি কিতোফ  এিকট োোমযিোযী তযফোযী 

তদয়দছ।  

ভিোরীনদদয ভদধয আরভ  কজোদদয ভোদঝ ভেয়িোযীদদয অরোদ চনো িযো দর ফমোদগ্র থোিদফন োয়ে অব্দুল্লো অমমোভ, অনয়োয 

ো'ফোন আঈুপ অর ঈয়োআযী, অফু আঈনু অ-োভী, অফু আয়োআয়ো অর-করফী, অকতয়যোতুল্লো অর-করফী, েোকরদ অর হুোআনোন 

প্রভুে অদরভগণ। অল্লো িদরয প্রকত যভ িরুন! অয ফমদোআ ঈম্মদতয ভোদঝ িরযোদণয ফকষ্ঠোং তথদি মোদফ।  



 

অকভ ঐ ির ঈরোভোদদযদি ফজ্ঞো িযকছ নো, মোযো মদযয িোযদণ অটদি দডদছ ফো ভোমুয কদফ ফযোেযো িদয ফদ অদছন, কিন্তু 

তোীদদয অদরোচনো িযদত, কজোদদয প্রকত ঈদু্বদ্ধ িযদত, ভুজোকদদদযদি োোময িযদত এফং তোদদয দক্ষ জফোফ কদদত তচষ্টোয় ত্রুকট 

িযদছন নো। ফযং অদরোচনো দি ঐ ির তরোিদদয ফযোোদয, মোযো ফদ থোিোয োদথ োদথ কজোদ তথদি ফোাঁধো কদদি, ভজুোকদদদযদি 

িটোক্ষ িযদছ।  

অভোদদয মোভোনোয় এদদয ংেযো দনি দয় তগদছ। ফযং তোদদযআ তনতৃত্ব চরদছ। কু্রদডোযযো তোদদয িোযদণ অনকন্দত দি। িোযণ 

অদভকযিোনযো এআ ধযদণয তরোিদদয কিছু িথো অভোদদয কনিট কনদয় এদ অভোদদয কফরুদদ্ধ প্রভোণ প্রকতষ্ঠো িযদত চোদি। 

 অল্লো আফনু নুোদয প্রকত যভ িরুন!  ٍتُبيه انغافهيٍ ػٍ أػًال انًجاهدي কিতোদফ করদেন, “অভোদদয মোভোনোয় ততো তরোব 

রোরো ঈরোভোদদয মফোনদি অটদি তযদেদছ । তোআ তোযো চু িদয অদছ। তোদদয িথোগুদরো তোদদয িোজদি ভথমন িদয নো। তোযো মকদ 

অল্লোয োদথ তযফোদীতো তদেো, তোদর এটো তোদদয জনযআ িরযোণিয ত। 

 তোআ অভযো মেন প্রজোদদয কফিৃকতয প্রকত রক্ষয িকয, অভযো তদেদত োআ, তোয িোযণ দি োিদদয কফিকৃত। অয মেন োিদদয 

কফিৃকতয প্রকত রক্ষয িকয, তেন তদকে তোয িোযণ দি ঈরোভো  তনিিোযদদয কফিৃকত। অয মেন ঈরোভো  তনিিোযদদয কফিৃকতয প্রকত 

রক্ষয িকয, তেন তদকে, তোয িোযণ দি তোদদয ন্তদয তঝদি ফো ম্পদ  প্রকতকত্তয বোরফোো, ুেযোকতয অিলমণ, িথোয ভোন যক্ষো 

য়োয অগ্র, ভোেরুদিয োদথ তকথরয এফং িথোয়  িোদজ কনয়দতয গযকভর।  

তোদদয তিঈ মেন তিোন প্রজোয নযোদয়য প্রকতফোদ িযদত মোয়, তেন তটোআ োদয নো। তোদর ফোদোদদয প্রকতফোদ িযদত োযদফ 

কিবোদফ... কিবোদফ কনদজদি বংোত্মি স্থোদন দোাঁড িযোদত োযদফ... কিবোদফ তোয ন্তদয তঝদি ফো ম্পদ দদয তরোব ছুদট মোয়োয 

স্থোদন দোাঁডোদত োযদফ...” োয়ে য: এয িথোকট তল র। 

 এি ভয় োিগণ অদরভদদয আরদভয িোদছ নত কছর। পদর অল্লো তোদদয ভোধযদভ দ্বীনদি োোময িদযদছন এফং তোদদযদি দ্বীদনয 

ভোধযদভ ম্মোকনত িদযদছন। কিন্তু মেন ঈরোভোগণ োিদদয দোন-দকক্ষণোয ভুেোদক্ষী দয় তগর, তেন তোযো রোকঞ্ছত র এফং তআ অভোনত 

নষ্ট িযদত রোগদরো, মোয ফযোোদয তোদদযদি দোকয়ত্ব তদয়ো দয়কছর।  

এভকন কছদরন তোযো। তোদদয জীফনটোআ কছর কজোদদয োদথ মুি। থচ তোদদয তফকয বোগ ফস্থোয় কজোদ কছর “কজোদদ তরফ" ফো 

অক্রভণোত্মি। প্রকতদযোধভূরি কছর নো। 

 এ র োভোনয িদয়িকট ঈদোযণ। অকভ শুধু ঐ ির অদরভদদয ঈদোযণ ত িযদত তচদয়কছরোভ, মোযো স্বযীদয কজোদ িদযকছদরন। 

ক্ষোন্তদয কজোদদয ফযোোদয তোদদয অদরোচনো, তোয ফযোোদয ঈদু্বদ্ধ িযো এফং কজোদদয ভয়দোদন ঈকস্থত দত নো োযোয িোযদণ তোদদয 

অপদো িযোয ঘটনো ততো এয তথদি অদযো দনি তফক। তোদদয ভদধয ঈকফষ্টযো কনদজদদয। অপদো িযদতন এফং মোযো তফয দয়দছন 

তোদদয তশ্রষ্ঠত্ব স্বীিোয িযদতন। 

 কিন্তু তোদদয দয এভন এিদর দমোগয ঈত্তযূযী অদরো, মোযো তোকরফুর আরভদি ভজুোকদদয তচদয় ঈচ্চস্তদযয ভদন িযদত রোগর এফং 

কজোদদি গণয িযদত রোগর এভন তরোিদদয িোজ, মোদদয তিোন িোজ তনআ। তোযো মেন তোকরফুর আরভদি কজোদদ করপ্ত দত তদদেন, তেন 

তোয জনয ভোয়োিোন্নো িযদত থোদিন এফং ত কজোদদয িোদজ জীফনটো নষ্ট িদয কদদি ফদর তোয জনয অপদো িযদত থোদি। 

 দনি অকরভ  তোকরফুর আরভদদয কনিট কজোদ দয় তগদছ ভয় নষ্ট িযোয িোজ। তোদদয ভদধয তিঈ তিঈ মুদ্ধিফকরত এরোিোয় অদ, 

ত:য মেন প্রকক্ষদণয িকঠন িষ্ট এফং মুদদ্ধয কফদোদ তদদে এফং তোদি তদদ ফদ কিতোফ ভুতোরো িযোয অযোদভয োদথ তুরনো িদয, 

তেন ঈৎিৃষ্ট ফস্তুয কযফদতম কননটো গ্রণ িদয তমেোন তথদি এদকছর অফোয তেোদনআ কপদয মোয়।  

তোদদয ভদধয ফদচদয় বোর ফস্থোয় অদছ, তম ন্তত এিথো ফদর তম, অভযো ঈবয় দরআ িরযোদণয ভদধয অকছ।  

তোদদয ভদধয তিঈ তিঈ ভুজোকদদদয কফরুদদ্ধ কফকবন্ন কবদমোগ কনদয় অদরোচনো িযদত থোদি। মোদত কনদজয জনয ফদ থোিোয এিটো তফধতো 

কভদর মোয়। তোয ফস্থো র তআ (অ‘যোফীয) গ্রোভয ফযকিয ফস্থোয ভত, তম কজযত তথদি কপদয অোয ফযোোদয জ্বযদি ময কোদফ ত 

িদযকছর।  

অয তোদদয তিঈ তিঈ তোদদয ফস্থোয বোলোয় ফো ভুদেয বোলোয় ফদর তপদর তম অভোদদযদি এয জনয ৃকষ্ট িযো য়কন। এটো তিোন অশ্চদমময 

কফলয় নয়; িোযণ অল্লো তো'অরো দুঘমটনোগুদরোয জনয কিছু তরোিদি ৃকষ্ট িদযদছন।  



 

অন-নোোিোতুত তোকযকেয়যো কিতোদফয তরেি ঈদল্লে িদযদছন: কজোদ চর িদয তদয়োয ুযতগুদরোয ভদধয এিকট র ভুকরভ ঈম্মোয 

কধিোং ঈরোভোদদয কজোদদয ফযোোদয ফদরো িযো। স্বয়ং এআ কফলয়কটআ ভুকরভ জোকতয কজোদী আকতোদয এিকট রজ্জোজনি ধযোয়। 

নুরূ এটোদি ভনস্তোকত্ত্বি কজোদ চর িযোয এিকট ুযত কোদফ গণয িযো য়। 

 এিোযদণ অভযো দনি অদর আরভদি তদেদত োআ, তোযো ভুজোকদদদযদি এভন নোদভ ঈদল্লে িযদত রজ্জোদফোধ িদয নো, মোয ভদধয 

তিোন নো তিোনবোদফ কটটিোযী-কটপ্পকন যদয়দছ। তমভন কজোদী মুফিযো, কজোদয়োরোযো, এআ ভুজোকদযো..কজোদীযো..কজোদী প্রফণতো... 

কজোদী ততজ..আতযোকদ। এভকনবোদফ িভ তোযকফয়োত, িভ আরভ. আতযোকদ কবদমোগগুদরো িযো। 

 অজ এভন দমোগয ঈত্তযূযীযো এদদছ, মোদদযদি অভযো তদকে, দোকড োদো দয় মোদি, ফৃদ্ধ দয় মোদি, কিন্তু ভোনুল োক্ষো কদদি তম, ত 

কজোদ িদযকন। অয অভযো ধোযণো িযকছ, মুদ্ধ িযোয ংিল্প িদযকন। িোযণ ত কিবোদফ কনদজয ভদন কজোদদয ংিল্প িযদফ, অভযো 

ততো তদেকছ ত ভোনুলদি কজোদদ তমদত কনদলধ িযদছ! 

 কিবোদফ ধোযণো িযো মোয় তম, ত কজোদদয ংিল্প িদযদছ, অভযো ততো তদেকছ, ত ভুজোকদদদয বুর-ভ্রোকন্তগুদরো নুন্ধোন িযদছ, েুফ 

তজোদয-তোদয তগুদরো ঘোটোঘোকট িযদছ, তোযয তগুদরোদি ফড িদয তুরদছ। যকদদি তোগুতদদয ীভোরঙ্ঘন তথদি দৃকষ্ট কনচু িদয 

যোেদছ, মকদ ন্তত: তোদদযদি অদরোকিত িদয ততোরোয িোজ নো িদয। 

 ٍَ ِفِظي َُا َوَيا ُكُها ِنْهغَْيِب َحَٰ ًْ ا َػِه ًَ  َوَيا َشِهْدََآ إَِله بِ

“অভযো ততো ঈকস্থত কছরোভ নো। শুধু ভোত্র মো জোনদত তদযকছ তো আ। অয অভযো ততো দৃয কফলদয়য ংযক্ষি নআ।”  

তোদদয তিঈ মকদ শুধু অভোদদয কজোদদয কফলদয় অভোদদয োদথ কফদযোকধতো িদয, কিন্তু তোযো ততো এভন কজোদ তদয়দছ, মোয ফযোোদয 

তোযো এিভত। শুধু তোআ নয়; তোযো মকদ কজোদ িযদর তোদদয োিদদয তথদি অঙ্কো িযোয িথো ফদর, তোদর তোদদয জীফদন ততো এভন 

কজোদ কতফোকত দয়দছ, মোদত োিযো কফদযোকধতো িযদতো নো। তোদদয জীফদন কতফোকত দয়দছ রূদদয কফরুদদ্ধ অপগোনদদয মুদ্ধ। 

থচ তোযো ততো অন ফস্থোয়আ অদছ। 

এয ভদধয দফমোত্তভ ফস্থো র, তম ন্তত: কজোদী েুৎফো কদদয়দছ এফং কজোদী ংফোদ জোনোয কনয়কভত ংফোদত্র দডদছ। 

আয়োভোদন অকভ তোদদয এিজদনয োদথ িথো ফরকছরোভ, ত দোরোর যিোদযয কফরুদদ্ধ মুদ্ধ িযোয ফযোোদয অভোয কফদযোকধতো কছর। তেন 

অকভ তোদি যোকপমীদদয কফরুদদ্ধ মদু্ধ িযোয জনয তচষ্টো িযো এফং এভন এিকট কি গঠদনয জনো প্রস্তুকত গ্রণ িযোয অহ্বোন জোনোরোভ, তমটো 

অরু ুন্নোদি যক্ষো িযদফ। তেন ত শুধু এিজন মুফিদি ফমো  োকঠদয়আ ক্ষযোন্ত র। তোযয অভোদি তআ মুদদ্ধয জনো অহ্বোন 

িযর। তমন তোয দোকয়ত্ব এ মমন্তআ তল।  

এদদয ফস্থো েুফ অশ্চমমজনি! তমন কজোদদয ংেয অয়োত  োকদগুদরো ফকণমত দয়দছ, কজোদ পযদজ অআন দয় মোয়োয ভয় শুধ ু

কজোদদয প্রকত অদদ িযোয ফযোোদয এফং তো কযতযোগ িযোয োকস্ত শুকনদয় তদয়োয ফযোোদয। এগুদরো তোদদয ঈদদ্দদয ফরো য়কন; 

নযদদয ঈদদ্দয ফরো দয়দছ। 

 কনশ্চয়আ আরদভয োদথ মতক্ষণ অভর নো দফ, ততক্ষণ মমন্ত আরদভ ফযিত দফ নো। তম কজোদদয ভস্ত পমীরতগুদরো নদ ভুেস্ত 

িযদরো, কিন্তু কজোদ িযর নো এফং ভদন ভদন কজোদদয ংিল্প িযর নো, ত কিবোদফ এআ আরদভয ফযিত রোব িযদফ?  

তোযো কি জোদনকন তম, োোফোগণ কজোদ িযো দত্ত্ব মেন তোযো অদফদন িযদরন; অভযো মকদ জোনতোভ, তিোন অভর ঈত্তভ, তোর তো 

িযতোভ! তেন অল্লো তো'অরো তোদদযদি কতযস্কোয িদয অয়োত নোকমর িদযন:  

  ﴿ ٌَ ٌَ َيا ََل  تَۡفؼَهُۡى ٌَ ﴿۲ِنَى  تَقُۡىنُۡى ٌۡ  تَقُۡىنُۡىا َيا  ََل تَۡفَؼهُۡى ِ  اَ َد  ّٰللاہ ُۡ ٍَ يُقَاتِهُۡى ۳﴾ َکبَُز  َيۡقتًا ِػ َ يُِحبُّ انهِذۡي ٌه ّٰللاہ ٌَ فِۡی َسبِۡيِهٖہ  ﴾ اِ

ۡزُصۡىٌص  ﴿ ٌٌ  يه َيا ُۡ ﴾۴َصفًّا َکاََهُہۡى  بُ  

“ততোভযো তিন মো িয নো, তো ফর? ততোভযো মো িয নো, তো ফরো অল্লোয কনিট েুফআ দন্তোলজনি। কনশ্চয়আ অল্লো ঐ ির 

তরোিদদযদি বোরফোদন, মোযো তোয দথ োকযফদ্ধবোদফ মুদ্ধ িদয, তমন তোযো ীোঢোরো প্রোচীয।” 

তিঈ কি ফরদত োযদফ তম, এ ির অয়োতগুদরোদত কিতোর (মুদ্ধ) এয ভদধয ভুদেয কজোদ ন্তবূমি দফ?  

ফতমভোদন এভন দমোগয ঈত্তযূযীযো এদদছ, মোযো ভদন িদয, ভুস্তোোফ আরদভয প্রোচুমম রোব িযো অল্লোয দথয কজোদ তথদি ঈত্তভ। 

 আফনুর ভুফোযি য: তোয কিতোফুর কজোদদ স্বীয় নদদ অফু ফিয আফদন অব্দলু্লো আফদন হুয়োআকতফ তথদি ফণমনো িদযন; 



 

 কতকন ফদরন: অকভ অব্দুল্লো আফদন অব্দুর ভোকরদিয কনিট ফো কছরোভ। আতযফদয োভ তথদি অগত জননি োয়ে, মোদি অৰু ফোকযয়ো 

ফরো য়, ত দুজন মুফদিয গোদয় বয কদদয় তোয কনিট প্রদফ িযর। অব্দুল্লো তোদি তদদে ফরদরন; অফু ফোকযয়োদি স্বোগতভ! ত:য 

অভোদি কযদয় তোদি জোয়গো িদয কদদরন। 

 ত:য ফরদরন: ত অফু ফোকযয়ো! অকন কি কফলয় কনদয় এদদছন? অকন কি চোদিন, অকভ অনোদি োঠোদনো ভূরতকফ িকয? কতকন 

ফরদরন: অভোদি তপ্রযণ িযো ভুরতকফ িদযন এটো অকভ চোআ নো। ফযং অভোয এআ দুআ ুত্রদি গ্রণ িরুন!  

তোযয অভোদি কজদজ্ঞ িযদরন, অকন তি? অকভ ফররোভ: অকভ অফু ফিয আফদন অব্দুল্লো আফদন হুয়োআকতফ । তেন কতকন ফরদরন: 

স্বোগতভ, ভোযোফো ততোভোদি ত বোকতজো! অকভ ফমপ্রথভ তম তনোফোকনীয ন্তবূমি আ, তটো দি ভয যো: এয মোভোনোয় তযোভ োম্রোদজযয 

কবমোন। অভোদদয অকভয কছদরন ততোভোয চোচোদতো বোআ অব্দুল্লো আফনু ো'দী। অভোদদয অকভদযয কনিট ফমোকধি মতটুিু ং কছর, তো 

র: ূযো নো, পোরোি  কিোদয ভুপোোদরয কিছু ূযো। অয অভোদদয এভন তিোন তরোদিয োদথ োক্ষোৎ ত নো, তম অভোদদযদি এ 

ফযোোদয োোময িযদফ ফদর ধোযণো িযো মোয় । তদফ বোকতজো! অভোদদয ভদধয গোদ্দোযী, কভথযো, তেয়োনত  অত্মোৎ কছর নো।  

তোযো িুযঅদনয িভ ং জোনোদি কজোদদয জনয ফোাঁধো ভদন িযদতন নো। ফযং তনোফোকনী ফো তিোন দদরয অকভয য়োয জনয ফোাঁধো 

ভদন িযদতন নো। থচ অজ এি দর তরোি, তম আ কজোদদ তফয য়োয ংিল্প িযদছ, তোয জনোআ আরদভ ফযোি তমোগযতো থোিো তম 

িযদছ। তোদদযদি তদকে, ফছদযয য ফছয ধদয আরভী ভোযিোমভূদ ফযোতবোদফ তরদগ থোদি। অয ফমোদআ আরদভয প্রদয়োজদনয ভধয 

থোদি, তমটো ছোডো তোদদয ভদত কজোদআ ী দফ নো।  

অভোয িথো দ্বোযো তিঈ তমন কিছুদতআ এটো নো ফুদঝ তম, অকভ আরভ তরফ  িুযঅন কপজ তথদি ফোধো কদকি ফো তোয ভমমোদো েোট 

িযকছ।এটোদত তিোন দন্দ তনআ তম, এটো দফমোত্তভ অভর। কিন্তু এটো তমন অভোদদযদি কজোদদয পযজ দোকয়ত্ব তথদি কফভুে িদয নো তদয়। 

অয ঈবয় কজকনদয ভোদঝ ভেয় িযো ম্ভফ। 

 অজ এভন দমোগয ঈত্তযূযীযো এদদছ , মোযো কনযোত্তোয িথো ফদর, এটোয গুরুত্বদি ফযোি িদয তদয় এফং তোয প্রিৃত থম কনদয় 

তোভোো িদয। তোযো কনযোত্তোয ফযোোদয এভন ফোডোফোকডভূরি িথো ফদর, মোদত তফোঝো মোয় তম, তোযো কজোদদয কফদোদভূদয তিোন 

কফদআ প্রকতত িযদত ক্ষভ নয়। োভোনয কযভোণ বয়-বীকত য িযোয প্রস্তুকত তোদদয তনআ, তমটো কজোদদয অফযিীয় কফলয়। পদর এআ 

ক্ষভতো তোদদযদি ফোধয িদযদছ োিদদযদি অিদড ধযদত, মোযো কনদজযো স্বীিোয িদয তনয় তম, তোযো কফশ্বোঘোতি দোরোর। 

 বয়, তোদদয দনিদি তোগুতদদয তনযফোকনীয ন্তবূমি দত ঈৎোকত িদয। মেন তিোন কজোদদয অহ্বোনিোযী তোদদয িোযোদ  কনিট 

মোয়, তেন তোদদয ঈত্তয থোদি। 

ٌَ إَِله فَِزاًرا ًَ بِؼَْىَرٍةٍۖ إٌِ يُِزيُدو ٌه بُيُىتََُا َػْىَرةٌ َوَيا ِه  إِ

“অভোদদয ঘযগুদরো যকক্ষত। প্রিতৃদক্ষ তো যকক্ষত নয় ফযং তোযো শুধু রোয়ন িযদত চোয়।” 

তোদদয দনদিয ফদ থোিো শুধু োয় ভুকভনদদয োোময নো িযো  কফশ্বোঘোতি োিদদয কফরুদদ্ধ মুদ্ধ নো িযো মমন্তআ স্থকগত থোদি নো। 

ফযং এআ ীভো কতক্রভ িদয কফদদী অগ্রোী ত্রুদদযদি প্রকতত িযো তথদি ফদ থোিো মমন্ত গডোয়। 

 তম ির ভুকরভ তদভূদ প্রতযক্ষ ঈকনদফফোদ ৃকষ্ট দয়দছ, ত ভস্ত তদগুদরোদত েুাঁজদর তদেো মোদফ, দনি ফড ফড আরভী 

ফযকিগণ শুধু ঈকনদফফোদ তথদি দূদয থোিোদিআ মদথষ্ট ভদন িযদছ। তোদদয তিঈ তিঈ কিছু কদন মুদ্ধ িযোয য চদর তগদছ স্থোয়ীবোদফ 

ফদ থোিোয জনয। অয কপদয অোয কনয়ত তনআ। শুধু কনজস্ব রোআদেযী ফো তোদটদর তথদি মুদদ্ধয তেোাঁজ-েফয তনয়ো  মুদদ্ধয প্রকত 

ঈৎো কদদয় ক্ষযোন্ত থোিদছ।  

অজ এভন দমোগয ঈত্তযূযীযো এদদছ, মোদদযদি অভযো তদকে, তোযো দরোদকরয মুদদ্ধয ফযোোদয অদরোচনো িদয এফং তো তথদি তিম 

িদয। থচ এআ কযবোলোগুদরো গ্রণ িদয িকতয় ধভমকনযদক্ষ জোতীয়তোফোদী ফযকিত্ব তথদি এফং কটকব চযোদনর তথদি। তোযো 

দরোদকরভরূি মুদ্ধ তথদি এভনবোদফ তিম িযদত থোদি, তমন অল্লোয দ্বীদযন ভদধয কফকধফদ্ধ থোিদর তোযো মুদ্ধ িযদত যোকজ নো।  

কযদদল, অকভ অশ্চমম দফ নো, মকদ তিঈ এভন তিোন প্রফন্ধ করদে, মোদত অভোয কফরুদদ্ধ জফোফ কদদয় এভন ংেয ঈরোভোদদয নোদভয 

তোকরিো কনদয় অদ, মোযো তোদদয জীফদন তিোন মুদদ্ধ ঈকস্থত য়কন। ঈরোভোদদয ভোদঝ এভনটো োয়ো মোয়োদি অকভ স্বীিোয িকয নো 

এফং এ দোকফ িকয নো তম তোযো ংেযোয় িভ । 



 

 কিন্তু অকভ ভুরভোন অদরভদদয ভদধয এভন োয়ো মোয়োদি স্বীিোয িকয, মোযো কজোদদয ভমমোদোদি েোট িদয, থফো ভুরভোন 

তদভূদ মুদ্ধ কযচোরনোিোযী িোদপয ত্রুদদয কফরুদদ্ধ মুদ্ধ িযো তথদি কনদলধ িদয ফো ভুরভোনদদযদি তোদদয ুকরফোকনীদত বকতম দত 

অহ্বোন িযদফ থফো তোতোযদদয কফরুদদ্ধ ফো কু্রদডোযদদয কফরুদদ্ধ মুদ্ধ িযোয জনয, ভুকরভ তদদ কনমিু কু্রদডোযদদয দোরোরদদয নভুকত 

তনয়োদি তম িযদফ, 

 থফো ভুরভোনদদয কফরুদদ্ধ মুদ্ধিোযী তনোফোকনীদত বকতম দত নুভকত কদদফ থফো োিদদযদি নুভকত কদদফ ভুরভোনদদয এিকট 

গ্রুদি ফরুদ্ধ িযোয জনয িোদপযদদয োদথ ঐিযফদ্ধ দত থফো (জোকমযোতরু অযফ ততো দূদযয িথো) তিোন ভুকরভ তদদ িোদপযদদয 

োভকযি অআন প্রকতষ্ঠো িযদত নুভকত কদদফ থফো ভুরভোনদদয ঈয তচদ ফো িোদপয োিদদয অনুগতয িযোদি পযজ োফযস্ত 

িযদফ। 

 তিঈ মকদ এভনটো দোকফ িদয, তোদর তোদি প্রভোণ িযদত দফ। অকভ এভনটো নো োয়োয ফযোোদয দৃঢ়বোদফ দোকফ িযকছ। থচ অভোদদয 

মোভোনোয় এভনটো ফযোি। কফদল িদয এআ দদি। 

 দুআ ফস্থোয ভোদঝ তুরনো িরুন, তোদরআ ঈম্মোয কফিৃকতয যয ফুঝদত োযদফন। অদযো ফুঝোদত োযদফন তম, এটো এভন কফিৃকত, মোয 

ভত ফস্থো ঈম্মো তোয আকতোদ আকতূদফম িেদনো তদদেকন। এগুদরো এভন কফিৃকত, ঐ ির মুদগ িেদনো ঈম্মো মোয ম্মুেীন য়কন। ঐ 

ির ঈরোভোদদয ভদন এভন কচন্তো োভোনয ঈদয় য়কন। 

 এিোযদণআ তোদদয কিতোফভূদ এআ ভস্ত কফলয়গুদরো তদেদত োদফন নো। এভনকি ম্ভোফনোয কবকত্তদত নো। থচ তোযো দনি তফক 

ম্ভোফনো ফণমনো িদযদছন এফং ম্ভোফনোভয় ভোঅরো অদরোচনো িদযদছন। 


